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Ao(À) Senhor(a) 
Hamilton Lopes de Miranda Junior 
Sociedade Espírita Fraternidade /Remanso 
Fraterno 
Rua Jean Valenteau Mouliac, 1601, Várzea 
das Moças 
24330-160 – Niterói / RJ  
 
 

Brasília, 04 de julho de 2022 
 

 

Ref.: BRZ/SHS/271/2022 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Em nome do Criança Esperança, um projeto da Globo em parceria com a UNESCO, 

temos a satisfação de informá-lo(a) que o projeto “Aprendendo a Sonhar”, 

encaminhado por essa instituição para o processo seletivo 2022, foi selecionado para o 

receber apoio financeiro do Programa em 2023. 

O valor do apoio será de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), que deverá ser utilizado 

exclusivamente para financiar as atividades previstas no projeto submetido ao processo 

seletivo 2022/2023. Eventuais alterações poderão ser analisadas em momento oportuno 

e devem ser expressas e previamente autorizadas pela UNESCO.  

As orientações referentes às providências necessárias para a elaboração do contrato 

serão encaminhadas no mês de agosto/2022 para os e-mails informados na inscrição do 

projeto. Essas orientações devem ser rigorosamente seguidas.  

Aproveitamos para solicitar que os dados da instituição sejam mantidos atualizados e, 

sempre que ocorrerem alterações, pedimos a gentileza de nos comunicarem 

imediatamente. Isso é fundamental para agilizar os nossos contatos.  

No caso de dúvidas ou necessidade de qualquer informação adicional, solicitamos a 

gentileza de entrar em contato conosco pelo endereço de e-mail:                                                                         

brz-criancaesperanca@unesco.org.
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A UNESCO e a Globo acreditam que a parceria com essa instituição representará mais 

um importante passo em direção à garantia dos direitos de crianças, adolescentes e 

jovens do Brasil, o que irá contribuir para a construção de um país mais justo e humano, 

sem deixar ninguém para trás. 

Atenciosamente, 

 

Rosana Sperandio Pereira 
Oficial de projetos 

Representação da UNESCO no Brasil 

Rosana Sperandio Pereira (Jul 4, 2022 10:05 ADT)

https://unesco-brasilia.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAEXhTNpW4qdmflmtrot9OEfRxB_OircFB
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