
 

 

EAB – Uma associação para quem quer um Brasil mais justo, mais humano e quer fazer parte dessa 

transformação. 

A Associação EAB nasceu do desejo de um grupo de cidadãos brasileiros que perceberam a necessidade de 

buscar projetos e propostas que fomentem uma mudança de cultura na construção do país a fim de transformá-lo 

em uma sociedade mais justa e mais humana. 

Dentre os projetos em desenvolvimento podemos destacar: estudo e pesquisa sobre pessoas em situação de rua, 

arte de rua e mendicância a fim de compreender melhor sua situação e abrir o diálogo para construção de 

políticas que possam integrar pessoas em situação de marginalização da sociedade, nesse sentido será proposto 

um projeto que integre os resultados coletados; projeto Colorindo o Futuro, que tem por objetivo desenvolver a 

liderança e a atuação de jovens que vivem na região do Jardim Ângela – nossa proposta é poder replicar esse 

modelo para outras regiões da cidade de São Paulo e para o Brasil; o projeto Colorindo a Bandeira que buscou 

dar voz a artistas sobre sua visão em relação ao Brasil, no intuito de fomentar a discussão sobre a participação 

popular na criação de propostas de políticas públicas; e o Ciclo de Workshop da Pedagogia de Emergência com 

o objetivo de propor uma nova visão sobre crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e dar ferramentas 

desta metodologia para que socioeducadores que atuam com esse público busquem auxiliá-los na ressignificação 

de traumas vividos.  

 

Quem somos 
A EAB – Eu Amo o Brasil – é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, voltada para a sociedade, cujos 

princípios humanitários visam contribuir com o desenvolvimento dos brasileiros. 

Agimos em prol da ética e da diversidade social, com transparência, e sempre em busca de parceiros para 

fomentar o debate aberto, a cidadania, a educação de qualidade, a preservação do meio ambiente e a diminuição 

das disparidades sociais. 

Propomos o fortalecimento da rede comunitária com ações que conectem o governo e os indivíduos por meio da 

mobilização organizada, consciente dos processos democráticos e dos direitos civis. 

Contamos com jovens e adultos para atuar de forma efetiva por um futuro mais positivo, livre da corrupção, 

governado abertamente e reformado em termos políticos e sociais. Todo aquele que participa da nossa 

associação não ama uma nação, mas o povo brasileiro em si. 

 

Missão 
Atuar em defesa dos brasileiros com projetos que fomentem a qualidade de vida e a mobilização social. A EAB 

– Eu Amo o Brasil – acredita que juntos podemos conquistar as reformas políticas, estruturais, sociais e culturais 

necessárias para um futuro promissor. 

 

Visão 
Agir de modo ético, transparente, apartidário e a partir da rede comunitária para promover o empoderamento 

popular. Isolados, somos indivíduos; juntos, somos agentes transformadores.  

As iniciativas da EAB – Eu Amo o Brasil – ocorrem por meio de projetos formativos, sociais e por meio de 

propostas de pleito, sempre com transparência e o apoio daqueles que recebem o nosso auxílio. 

 

Valores 
Nossos valores incentivam o respeito à vida, o desenvolvimento sustentável, a defesa e preservação do nosso 

patrimônio histórico e cultural, o incentivo à educação e à cultura, o respeito ao cidadão e seu patrimônio, a 

mobilização popular e a diversidade de gênero e etnia. Queremos uma sociedade justa, bem como queremos 

conhecer e discutir sobre as leis que nos regem. E ambicionamos um futuro em que todos brasileiros estejam 

conscientes dos seus direitos e deveres. 

 

Contato com a imprensa: 
Jéssica Albuquerque – imprensa@euamoobrasil.org.br 

Aline Moraes – aline.moraes@euamoobrasil.org.br 

Tel: (11) 3063-5836 | (11) 96910-3998 

www.euamoobrasil.org.br 
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