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O Instituto O Grito é uma organização 
social, que faz parte da rede Gerando
Falcões, que atua dentro de estratégia de
rede, em periferias e favelas. Trabalhamos
de maneira estrutural com três pilares
principais: Cultura e esporte, qualificação
profissional e Cidadania.
Buscamos dar aos nossos atendidos uma
nova perspectiva de vida e temos como
principio equilibrar um proposito
incendiador, que nos move para a frente,
com capacidade de gestão e busca de
resultados a longo prazo.



Somos a voz de quem não tem
O grito de paz, alegria e justiça

A mão estendida
A força de quem constroi

A esperança de quem acredita
O futuro agora
A oportunidade

Somos quem queremos ser

QUEM SOMOS



MISSÃO VISÃO

Mudar a história de
Ribeirão das Neves,

dando voz e
reconhecimento
para a periferia.

Torna-se um
centro sociocultural

para fomentar a
sustentabilidade, o

empreendedorismo e a
responsabilidade social.



Fazer juntos
Fazer o bem
Estar disponível
Resgatar pessoas
Liberdade de expressão

NOSSOS VALORES



NOSSO 
IMPACTO
NOSSONOSSO  
IMPACTOIMPACTO



''Trabalhamos duro para transformar a
realidade das periferias de Belo Horizonte e
da região metropolitana desta cidade. 
E durante a pandemia estamos obstinados
em vencer a guerra, contra a doença e a
pobreza, que tem se agravado, mas
graças a boas parcerias, com pessoas e
organizações responsáveis e
comprometidas socialmente.''



ONDE ATUAMOSONDE ATUAMOS
CIDADES

FRENTES DE 
TRABALHO

COMUNIDADES
ATENDIDAS

Ribeirão das Neves
Jard. Alvoada, 

Soares, Rosimeire,
Verônica, Luana

Bom Jesus, 
Xangrilá,
Nacional

Esporte, Cultura,
Qualificação 

Profissional, Cidadania
Nacional

Belo Horizonte
Esporte, cultura,

Cidadania,
Assessoramento

Dandara,
Bispo de Moura

Esporte, Cultura,
Qualificação 

Profissional, Cidadania



2.162 
Kits

 
Chocolates 

2.103
unidades

 
Luvas/Mascaras

276
kits

 
Verduras/
Legumes

270 
Kits

 
Vult

 40
 Kits

 
Salgados

249 
Kits

 
Higiene

1.245 Kits
14T 

 
Biscoitos

3.049
unidades

 
Shampoo

81
 unidades

 
Cestas Físicas

1.500 
peças

 
Roupas/

Agasalhos

3.000
pentes

 
Ovos

1.862 
Kits

 
Chocolates 

Cesta Digital
9.333

Cesta Digital
400



CULTURA

ESPORTE

PECPEC

dança, percussão e música

futebol, jiu jitsu, skate

223223
Atendemos crianças e adolescentes das
regiões periféricas dos municípios de
Ribeirão das Neves, Contagem e Belo
Horizonte em oficinas socioeducativas
de esporte e cultura, visando promover
a garantia de direitos e empoderamento
do público atendido.



Atendemos crianças e adolescentes das regiões
periféricas dos municípios de Ribeirão das Neves,
Contagem e Belo Horizonte em oficinas socioeducativas
de esporte e cultura, visando promover a garantia de
direitos e empoderamento do público atendido.
Inovamos nos métodos e agora temos realizado
exclusivamente, pelos meios digitais. 
Atualmente as aulas de cultura e esporte tem acontecido
de maneira remota, é feito a gravação das vídeo aulas na
sede do instituto e toda semana é enviado uma nova
aula, também acontece o acompanhamento através das
monitoras onde buscam entender e auxiliar cada
situação.

PECPEC



QUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONALPROFISSIONAL

1212 Cursos e 
treinamentos

55 Pessoas
empregadas

1616 Empreendedores

222222 Pessoas
formadas



Qualificamos adolescentes, jovens e adultos com formações 
em cursos concedendo oportunidade de desenvolvimento
profissionalizante e protagonismo pessoal no intuito de
transformar a vida pelo conhecimento.
O trabalho não foi interrompido durante a pandemia e uma
verdadeira força tarefa foi criada para que os cursos chegassem
naqueles que mais precisam, então ofertamos qualificação
profissional, na modalidade EAD.
Oferecemos cursos que visam dar apoio e suporte aos
empreendedores da região, para que eles possam abrir seu
próprio negócio ou melhoram o que já existe.
Buscamos também parcerias para ecoar nosso grito, dando
oportunidade de emprego a quem indicamos. 

QUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONALPROFISSIONAL



Pessoas Beneficiadas
86.78186.781

CIDADANIACIDADANIA



São atividades, ações e articulações de relevância
que visam promover o público atendido e
entornos através de acesso à cultura, esporte,
lazer, saúde, ações sociais, serviços básicos entre
outros, executados através de parcerias,
equipamentos públicos e privados e pessoas
com interesse social.
Seu fim é desenvolver e fomentar dinâmicas de
acesso e promover atividades que
fortaleçam e desenvolvam vínculos do Instituto e
comunidade.

CIDADANIACIDADANIA



MÍDIAMÍDIA



#TAMOJUNTO
@institutoogrito

Instituto O Grito

www.institutoogrito.org


