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1- Alini Milani 

 Fundei a ONG em 2015, quando tinha 15 anos. Mas desde pequena fui muito ligada ao 

social. 

Nasci no dia das crianças, dia 12 de outubro. E na cidade onde morava era uma semana de 

feriado. Todos da minha cidade iam viajar e minha mãe insistia em fazer minhas festinhas 

justamente no feriado. Logo nenhum dos meus amiguinhos iam comemorar comigo. E isso me 

deixava muito triste. Quando eu fiz 8 anos de idade minha mãe decidiu fazer meu aniversário 

em uma casa de abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade. 

Ela fez isso porque sabia que pelo menos assim as crianças iam comemorar comigo meu 

aniversário e não tinham pra onde fugir. 

Foi um dos melhores aniversários da minha vida! Eu criei um laço enorme por aquelas 

crianças. 

Mesmo tendo 8 anos, desenvolvi em mim um  senso crítico muito forte. Ao conhecer de perto 

a realidade delas e as demais histórias. 

Quando mudei pra Palmas, vi a primeira oportunidade de desenvolver esse trabalho e escolhi 

justamente a casa de abrigo Raio de Sol, para ser nosso primeiro projeto realizado 

 A partir daí fiz muitos outros e aos poucos Deus foi colocando as pessoas certas na minha 

vida. 

Pensei muitas vezes em desistir, mas quando olho pra trás e vejo tudo que já fiz ou passei. E 

todas as pessoas que eu ajudei e as pessoas que se motivam ou se inspiram em mim. Eu fico 

extremamente grata e feliz. 

2-Adriano Silva de Moraes 

 Meu nome é Adriano Silva de Moraes , tenho 39 anos , natural de Goiânia, desde 2006 

morando em Palmas. Em 2016 me veio a ideia de montar um projeto na região dos Aurenys 

pela carência no bairro de atividades esportivas sem ser o futebol. No início foi muito difícil 

pois muitos não tinham praticado o basquetebol, mas com o tempo fomos ampliando a nossa 

pratica, sendo necessário fundar uma associação, e foi ai que surgiu a AABP ( Associação 

Amigos do basquete de Palmas ) , que atende hoje cerca de 180 crianças de forma gratuita, 

seja com a pratica do basquetebol , seja com outras atividades , como palestras, oficinas . Um 

dos eventos mais importantes da associação é a feijoada solidaria, onde fazemos uma manha 

de festa e com o foco na arrecadação de alimentos para família carentes. Outro evento que 

marcou o ano de 2019, foi o enterrando as drogas, uma parceria com a fundação da 

juventude, o qual tivemos a presença de mais de 120 crianças e adolescentes.  

3-Alexandre Peara 

 Alexandre, tocantinense, formado em Comunicação Social e Direito, é especialista em 

Gestão Pública e servidor público federal. Atualmente trabalha no Instituto Federal do 

Tocantins. Há mais de 15 anos desenvolve projetos sociais voltados para crianças e 

adolescentes e comunidades em situação de vulnerabilidade, com atividades de teatro de rua, 

palestras, contação de histórias e doações de alimentos, roupas e brinquedos. Atualmente faz 

parte do grupo de voluntários “Chambary com Mocotó”, um grupo que doa tempo e atenção a 



quem mais precisa, realizando visitas a hospitais, sopões, ações em comunidades carentes, 

serenatas de natal, entre outras atividades sociais. 

4-Anael Cruz dos Santos Araújo 

 Sou o Anael cruz dos santos Araújo, tenho 18 anos sou técnico voluntário da equipe da 

escolinha comunitária do 6°Batalhão da policia militar do Tocantins. nosso projeto se reside no 

Distrito de taquaruçu,  tudo começou com meu pai o 1°sargento Sérgio, que com a falta de 

esportes no distrito para crianças e adolescentes, começamos o projeto no dia 25 de fevereiro 

de 2015, com 16 anos comecei a ser técnico voluntário nas categorias de base do sub 09 ao 

sub 17. Fui o técnico mais novo do estado a dirigir equipes de base no estado. 

 Com o apoio da fundesportes e do 6°BPM da polícia militar, multiplicamos o número de 

jovens no projeto de 50 para 250 alunos  em menos de 6 meses de todas as categorias.  

O maior intuito meu do meu pai sergio e do projeto comunitário e tirar crianças e jovens do 

mundo das drogas, sendo o maior projeto da polícia comunitária do estado do Tocantins, 

reconhecida pela polícia comunitária do Japão. 

Visando ampliar ainda mais o projeto no decorrer do ano de 2020, só tenho a agradecer a 

todos os envolvidos no projeto, a fundesportes o 6°BPM da polícia militar do estado e ao 

major Negreiros.  

Nosso lema e: 

"Construindo carácter para não construir presidios 

5- Betânia Luz 

Idealizadora e coordenadora geral do Projeto Canto das Artes, em Taquaruçu, em atividade há 

15 anos. 

 As ações: 

- Idealização e coordenação do Projeto Canto das Artes, em Taquaruçu, com acompanhamento 

psicológico em atividades em grupo, parcerias para oportunizar acesso à arte, cultura e meio 

ambiente à comunidade jovem, produção de eventos e oficinas para o público infanto juvenil, 

conquista da Rádio Comunitária Canto FM 87.9 com participação do público infanto juvenil nos 

spots e gravações. 

- premiações do prêmio cultura viva e itau unicef. 

- atendimento clínico em Psicologia no sistema SUS, na unidade de saúde de taquaruçu, 

também com o público infanto juvenil, com grupos de gerenciamento emocional e auto estima 

para criancas e jovens, acompanhamento de grupos de crianças com dificuldades de 

aprendizagem, com mediação com escolas públicas locais; 

- atendimento psicólógico no hospital público infantil de palmas 

-importante comentar que sempre a ARTE é a mediadora e integrante dos processos de 

intervenção. 

6-Carlos Daniel Santos Cerqueira 

 Carlos Daniel Santos Cerqueira, nascido em Salvador - BA, mas morei em Recife- PE 

durante 13 anos e foi lá que começou a minha trajetória com a juventude. Sou formado em 

Administração de Empresas e atuante na causa da juventude desde a época da faculdade, com 

projetos voltados para a área esportiva. Também coordenei um grupo de universitários que 

realizavamos diversos seminários de conscientização política e social para a juventude 

Pernambucana. Diante de tal atuação, me tornei secretário do Jovens Republicanos, um 

movimento social e partidário que visa debater ações e políticas públicas para a juventude. Por 



meio desse movimento, realizamos diversas atividades, como doação de sangue, workshops, 

seminários, cursos, ações sociais, entre outros projetos, visando a incersão do jovem na vida 

pública. Sou responsável pelos jovens que ingressam no partido para militarem ou que visem 

alguma candidatura política futura. Atualmente em Palmas-Tocantins, estamos com o mesmo 

propósito, atuar na construção de políticas públicas que garanta de fato o empoderamento 

juvenil. Recebemos premiação no dia Nacional da juventude, em reunião solene realizada pelo 

vereador Rogério Santos. Realizamos um seminário com o tema Política: se eu não participar, 

que falta faz?  

Levamos dezenas de jovens ao Hemocentro para doação de sangue.  

Jovens para retirada de novos documentos pessoais. 

Participamos de capacitação em Brasília no mês de agosto. 

7- Carlos Eduardo Souza Ferreira Cabral 

 Carlos Eduardo Souza Ferreira Cabral, mais conhecido por Khadu é o presidente da 

Federação Tocantinense das empresas Juniores. Um jovem estudante do interior desse Estado 

que sonhou e sonha com um Tocantins mais empreendedor, educador e mais ético, pilares 

esses que encontrou com firmeza no Movimento das Empresas Juniores - MEJ 

 Quando pensou em desistir do curso de Administração para poder se dedicar a trabalhar por 

não ver sentido no que estava fazendo, conheceu o movimento que mudaria o curso de sua 

história e principalmente da educação empreendedora do Tocantins 

 Criou junto com uma equipe de alunos a primeira empresa Junior de administração do 

Tocantins, empresa essa que foi ganhou reconhecimento nacional como a primeira Empresa 

Júnior a atingir as metas da Confederação recebendo o Selo de Empresa Júnior de Alto 

Crescimento 

 

 Na federação teve sua maior provação e seu maior sucesso, pois ao assumir a federação com 

apenas 3 empresas e no processo de desconfederação e finalizar o mandado com mais de 10 

empresas e recebendo o título de 4° melhor Federação do Brasil sendo uma das melhores do 

Mundo, contando com o apoio de uma equipe extremamente motivada a entregar resultados,  

característica do organização que o MEJ, sendo o maior movimento empreendedor do mundo! 

8- Célio Victor Alexandre Carmo de Sousa 

Célio Victor A. Carmo de Sousa, Natural de Goiânia-GO, filho de Célio Carmo de Sousa e Rosa 

Inês S. S. Carmo, domiciliado em Palmas- TO. Desde o seu primeiro ano de vida é residente 

desta capital. Aos 16 anos, ainda enquanto cursava o 3° Ano do Ensino Médio, foi aprovado na 

Universidade Católica do Tocantins ao qual ingressou por meio de determinação judicial e 

pode iniciar o curso de Direito enquanto concluía o segundo grau. Desde sempre buscou pela 

sua independência e sonhava em ter o seu próprio negócio. Aos 17 anos, estagiou na 

Assessoria Jurídica do DETRAN-TO permanecendo por 01 ano.  Nesta mesma idade, fez 

intermediações de compra e venda em um condomínio rural onde venderam cerca de 239 

frações de chácaras em menos de 03 anos. Foi Funcionário público por 02(dois) an

Participou do StartUp Weekend - Evento mundial organizado pela techstar, apoiado por 

empresas como Google For Startups, o qual Célio conquistou o 2° lugar nesta edição. Ao findar 

o 7° Período do Curso de Direito, percebeu que o Ensino online tem muito a colaborar ao 

Ensino presencial.Tendo este entendimento, Célio decidiu fundar a Primeira StartUp do 

Segmento Educacional do Estado do Tocantins, a Discovery MarketPlace.Conceituado como 

desenvolvedor de negócios inovadores por experiência em estruturação de Startup, através no 

Núcleo de Empreendedorismo da USP.A Discovery MarketPlace foi criada com a intenção de 



proporcionar educação e oportunidades para aqueles que desejam aprender, adquirindo 

cursos profissionalizantes, com isto, obtendo empregos e fomentando o mercado de 

trabalho.Atualmente a Discovery conta com a colaboração de Professores reconhecidos 

nacionalmente como: Prof. Márlon Reis, Prof. Caio Bartine, Prof. Luiz Flávio Gomes, todos 

bastante respeitados em seus seguimentos.Hoje, Aos 22 anos, Célio é pioneiro no seguimento 

EdTech no Tocatins.  

9-Cia os Kakos 

DIFERENCIAL E REFERENCIA CONCEITUAL DO TRABALHO  

A Associação Cia Os Kaco foi reconhecida pelo MINC – Ministério da Cultura como Ponto de 

Cultura em 2015, e membro da Rede de Circo do Mundo no Brasil, atua desde 2009 em busca, 

através de atividades lúdicas, ambientais, sociais e educacionais, o desenvolvimento integral 

do seu público alvo. 

Residem e beneficiam a comunidade de Palmas e região desde 2013. Nesses seis anos os 

principais projetos locais desenvolvidos são:  

- Arte e Cidadania no Circo, que são oferecidas aulas e oficinas de circo, capoeira Angola e 

artes integradas. 

- Carnaval com Bloco Socapino, desfile com bloco de tambores por Taquaruçu.  

- Festival de Circo de Taquaruçu, oficinas, shows e Espetaculos. 

- Intercirco, intercâmbio circense entre artistas e educadores circenses com o Circo Os Kaco. 

- PermaCirco, mutirões Permaculturais realizando atividades envolvendo agroecologia, 

bioconstrução e alimentação saudável. 

10- Diego Brito 

 Filho de pai tocantinense e mãe goiana, Diego Brito com 12 anos de idade resolveu ser 

músico e se dedicou a estudar violão. Aos 16 montou sua primeira banda, Pitwawa. Se 

graduou em Educação Musical em 2004 na UFG, Universidade Federal de Goiás e logo se 

mudou pra Palmas, no Tocantins. O primeiro contato profissional dentro de um grupo de 

pesquisa musical, de ritmos e tradições, se deu em parceria com o mestre Márcio Bello, do 

Ponto de Cultura Tambores do Tocantins.A partir de vivências e da paixão pela cultura 

tradicional, propôs à Fundação Cultural de Palmas uma parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação para desenvolver o Projeto Vereda, uma forma de contribuir com a manutenção e 

transmissão dos saberes ligados aos instrumentos, toques, cantos e danças da cultura popular 

do Tocantins. Para tanto, construiu parcerias com outros pesquisadores e educadores para a 

formação de um curso de educação musical e educação patrimonial que tenta traduzir essas 

tradições para as crianças e jovens de Taquaruçu, estudantes da Escola Crispim Alencar. O 

curso é ofertado para estudantes do ensino fundamental. Dentro do trabalho de educação 

musical na Fundação Cultural de Palmas, Diego Brito também formou o Quarteto Taquaruçu, 

com alunos do Curso de Práticas de Conjunto em Música Instrumental Popular Brasileira, na 

Casa Maria dos Reis, núcleo descentralizado da Fundação Cultural de Palmas em Taquaruçu. O 

Quarteto apresenta releituras de clássicos do choro de Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga 

e Hermeto Pascoal. Ainda em Taquaruçu, Diego desenvolve, de forma voluntária, um trabalho 

de educação musical infantil com crianças carentes, onde ensina a construção e toques de 

tambor  

11-Eduardo Antonio da Silva Cruz 

 Eduardo Silva, é líder do projeto social  IIrmãos, que tem desenvolvido trabalho social na 

nossa cidade. E no longo desses 3 anos foram várias ações realizadas;  



*entrega de sopão e kit de higiene em hospitais e moradores de rua.  

* Brinquedos para crianças carentes nas região sul e Norte 

* Campanha quilo de amor, onde arrecadamos alimentos para compor as cestas básicas e doar 

para famílias carentes da nossa cidade, nos últimos anos foram distribuídos cerca de 3 mil 

toneladas de alimentos.  

Quero deixar minha gratidão a Deus, à minha esposa e filho Benício, minha família, e a todos 

os amigos, empresários e voluntários que nos ajudaram em todas as ações realizadas. Juntos 

somos mais fortes!  

Servir por amor.  

E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 

Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, ESPECIALMENTE AOS DA 

FAMÍLIA DA FÉ 

12-Ellen Dayana Gobi Lira; 

 

      Ellen Dayana Pedagoga formada pela Universidade Federal do Tocantins Iniciei minha 

jornada profissional como instrutora de Aprendizagem para jovens no ano de 2011 ainda no 

Senac, formando profissionais para o mercado de trabalho. 

No ano de 2012 ingressei no CIEE, onde a atividade com jovens se tornou uma MISSÃO na 

minha vida. É certamente minha alegria.  

No CIEE já são quase 8 anos atuando com os jovens.  

Busco em minhas práticas ser A minha melhor versão. 

Ensinar aos meus aprendizes (essa é a nomenclatura correta) sobre questões profissionais, 

aliadas a oportunidade de formar bons cidadãos me realiza.  

Nesse intervalo de tempo me deparei com diversas histórias de vida e todos os dias eu 

aprendo muito mais do que ensino.  

Acredita na juventude é preciso.  

Defender as oportunidades de trabalho para eles, é minha missão. 

13-Elhyelton Francisco Silva dos Santos 

Familia Vida Nova,Somos um grupo que foi formado em 2010 basicamente por ex 

dependentes químicos que após termos passado por essa problemática das drogas, hoje 

procuramos por meio de nossas experiências sensibilizar a comunidade quanto aos perigos e 

problemas causados pelas drogas. no tocantins, a exemplo de outros estados, ocorrem vários 

problemas decorrentes do uso indevido de substâncias psicoativas, fenômeno que se insere na 

área da saúde pública e se manifesta sem distinção de classe social, sexo, idade ou nível de 

instrução, apresentando elevados custos sociais e econômicos. o conceito de dependência 

química como doença ou transtorno vem se desenvolvendo gradativamente em um constructo 

da medicina, áreas de saúde e assistência pública. desta forma o grupo família vida nova traz 

esclarecimentos ao público alvo, desenvolvendo a cultura e apoiando políticas públicas que 

garantam efetivamente a afirmação dos adolescentes e jovens através de atividades e ações 

que mobilizem este público, norteando sua formação moral, social e religiosa. as ações e 

atividades desenvolvidas são direcionadas na perspectiva de música (rap), inclusão social e 

ações de sensibilização e prevenção, através de bate-papos, teatro, apresentações musicais e 

rodas de conversas.  

 

 



14-Eraldo Antonio 

 Eraldo antonio nome projeto  social esporte e vida  trabalho numa área verde em palmas 

da prefeitura  com apoio do vereador major negreiros  fez o campo pras nós comprou trave 

nós treinamos segunda quarta e sexta fazemos palestra pros aluno com professores ex atletas 

pastores pra motiva mostra a importância  dos estudos  e tb praticar futebol  sou ex atleta 

base cruzeiro  5 anos atletico  mineiro  2 anos profissional  e outros clubes com apoio do 

vereador major negreiros  hoje posso fazer minha faculdade  de educação  física  bacharel 

15-Gabriel de Souza Moreira Oliveira 

Gabriel Moreira, 20 anos. 

Paraibano, mas com grande parte da infância e adolescência no Tocantins, é empreendedor 

desde novo. 

Gabriel começou ajudando seu Pai no negócio da família. Após decretar falência, vendeu até 

geladinho na praia. 

Assim como todo jovem, seguiu o script comum de sair do colégio e ingressar em um curso 

superior. 

Passando em 5 faculdades brasileiras e 1 internacional, Gabriel começou cursar 2 cursos ao 

mesmo tempo. Gestão Pública na UFPB e Arquitetura no Centro Universitário de João Pessoa. 

Mas não conseguiu se encaixar no modelo tradicional de ensino. 

Pensando em mudar de vida enquanto estudava, ingressou no marketing multinivel e 

construiu uma rede de mais de 124 microfranqueados em menos de 1 ano e abriu uma loja de 

roupa.  

Após ter uma ideia mirabolante que poderia mudar o mundo, Gabriel pediu desistência dos 

seus cursos superiores. 

Hoje, empreendedor pelo MIT launchx, Especialista em criação e desenvolvimento de negócios 

inovadores pelo Núcleo de Empreendedorismo da USP, Gabriel torna Palmas, a primeira 

cidade virtual do mundo. 

Com seu projeto inovador, participou de competições em Harvard e ficou na terceira 

colocação em um campeonato mundial de startups organizado pela maior empresa de 

tecnologia da Ásia e a câmara do comércio japonês. 

Abriu conversas com a câmara do comércio canadense e foi 2x vice campeão do startup 

weekend. 

Além de está sendo convidado para ser o aplicativo oficial de logística dos jogos olímpicos de 

Tóquio. 

16-Lucas Felipe Cícero Beniz Barreira; 

Sou evangélico, líder de jovens na Assembleia de Deus Madireira AD Arse 12. Prego na igreja e 

auxílio em ações sociais por meio do ministério Assembleia de Deus Nação Madureira.  

Sou advogado, vice presidente da Comissão de Apoio ao Jovem advogado. Auxilio novos 

advogados no início de suas carreiras com palestras e orientações. 

Sou professor voluntário, já tendo ministrado em alguns aulões gratuitos para concurso 

Público em Palmas e no interior. 

17-Lucas Martins da Silveira 

 

Até seus 22 anos, mais um jovem advindo de Guaraí, interior do Tocantins. 

O início de sua história empreendedora chega a ser cômica.  

Com uma família tradicional que nunca tinha empreendido em negócios inovadores, foi 



precursor e até ovelha negra por algum tempo ao fundar uma loja virtual de importados que 

acabou vendendo pouco tempo depois. 

Sem incentivo algum, correu pelo comum e começou a faculdade de Agronomia.  

No entanto, depois de muito sol e barro, logo viu que tudo aquilo que mercado tradicional 

proporcionava não iria levar ele até onde ele queria chegar. 

Começou então a notar que só o seu diploma não iria coloca-lo no lugar onde sonhava.  

Inconformado, Lucas reencontra seu amigo de infância e com ele ingressa no desenvolvimento 

de um projeto ambicioso. 

O que era Word há 1 ano e 5 meses atrás, hoje conta com mais de 10 pessoas na equipe, 

escritório próprio e o mesmo Lucas que sonhava em chegar longe, ainda continua sonhando, 

só que bem mais alto.  

Se especializou em Design Think pela Universidade de Virgínia, tornou-se co-fundador da Go 

Smartcity. 

E com sua equipe conseguiu levar o nome do Tocantins para um patamar onde nenhuma 

startup havia chegado, um pódio em uma competição internacional de inovação aberta. 

18-Luiz Eduardo Machado Catapan 

Luiz Eduardo machado catapan é propietário da Escolinha do Flamengo em Palmas.. hoje conta 

com unidades em Taquaralto, no centro e na região norte e atende mais de 700 alunos com o 

ensino do futebol.. 

Através da escolinha, luiz ja levou jovens a jogar no exterior e diversos campeonatos pelo 

Brasil, este ano em Janeiro foi com um grupo de 12 atletas ao Ibercup, torneio mundial que 

contou com diversas equipes se todo o mundo. Em abril levou 75 atletas ao Gocup, maior 

torneio de futebol infantil do mundo. 

Luiz também montou um clube de futebol, com nome de Flapalmas.. hoje atende 50 jovens de 

14 a 17 anos, campeões de diversos campeonatos na cidade e estado, sem custo pros atletas. 

Luiz é idealizador e coordenador de um projeto social que se chama inclusao social através do 

futebol Society.. que teve inicio em 2007 e ja atendeu milhares de crianças e adolescentes na 

cidade de Palmas. Atualmente o projeto atende 600 crianças e jovens com reforço escolar e 

acompanhamento didático pedagógico e futebol em 5 cidades do estado (Palmas, peixe, 

paranã, lajeado e miracema) 

Luiz ainda é organizador de diversas corridas de rua da cidade, tais colo corrida contra o 

cancer, meia maratona das praias, running indoor, corrida da justiça e Desafio dos Fortes 

E organizador de campeonatos de futebol pra crianças e asolescentes, como Palmas Cup, 

Tocantins Cup, Copa America Fla e nesse mes a Champions Fla, que reuniu mais de 400 

participantes 

19-Luiz Fernando Ferreira de Faria 

Greve x Boleto consiste em um conjunto de modalidades esportivas coletivas e individuais, 

ofertadas aos acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento. Estas atividades busca 

integrar os estudantes e também procura disseminar o gosto pela prática esportiva. O Greve x 

Boleto estará dando continuidade para ações de caráter social, e incentivando a solidariedade. 

Desde que foi fundado o evento ja arrecadou mais de 6 toneladas de alimentos. 

Compreendemos que é complexo o trabalho de disseminar a prática de atividade física, visto 

que temos impregnado, historicamente, ao esporte o fator competição. Muitos não acreditam 

nesta prática como método de integração e socialização, assim buscamos enfatizar no Greve x 

Boleto, o outro lado da competição, onde o “atleta/aluno” deverá saber competir sem 

prejudicar os demais, sendo eles de sua equipe ou não, Consideramos que o esporte deve ser 



debatido, compreendido por aqueles que o praticam, a ponto de modificar a visão simplista de 

prática pela prática. Em sua ultima edição contou com a presença de 1056 atletas de 7 cidades 

assim se tornando o maior evento universitário do estado 

20--Osvaldo Bezerra Silva Júnior 

 Em janeiro eu passei mais de uma semana pra escrever um artigo sozinho sobre o Projeto 

Sirius(acelerador de partículas Brasileiro) e a luz sincrontron. Esse artigo foi escrito no intuito 

de ser enviado para um congresso em Paris, onde se aceito eu participaria do evento. Contudo 

após 3 meses esperando recebi a resposta e ele tinha sido negado, usei o mesmo artigo pra 

mandar pra outros congressos e hoje ele já foi aceito em mais de 15 congressos e publicado 

em uma revista científica estadunidense, já apresentei em 4 congressos, sendo 2 em Cuba, 1 

na Suíça, e 1 na França, e já recebi dois prêmios de melhor apresentação na modalidade de 

pôster nos dois últimos congressos, Zurique (Suiça) e Paris (França). Atualmente sou 

presidente da Associação Acadêmica Atlética de Licenciatura em física, Atlética Quântica, e 

realizamos nesse sábado(14/12) a entrega de 100 presentes para crianças carentes de uma 

creche na quadra 409 Norte. Arrecadamos os fundos por meio de uma vaquinha online e 

feijoada beneficente, também fizemos brigadeiros, biscoitos, vendemos feijoada nos finais de 

semana para ajudar nos custos. 

21-Raphael Loureiro Magalhães.     

 

Um nordestino de Maceió criado em Miracema do Tocantins. Sempre a criança que dava mais 

trabalho na escola, porém o menino que mais sonhava em ser referência em qualquer lugar 

que estivesse.     

 

Aos dezessete anos graças aos seus pais ele ganhou sua primeira câmera, pois sonhava em 

crescer no mundo do skate com fotos e vídeos.     

 

Precisando de dinheiro para comprar equipamentos e produzir conteúdo no mundo do skate, 

Raphael inicia seu trabalho como fotógrafo.     

 

Independente do seu trabalho, Raphael seguiu o padrão e ingressou numa faculdade cursando 

publicidade e propaganda.    No sétimo período do curso, após tentar conciliar faculdade com o 

seu trabalho, Raphael precisava escolher se continuava viajando para fotografar casamentos 

ou se dedicava em sua faculdade para ingressar no ramo publicitário.     

 

Com vinte e três anos, Raphael hoje é uma referência no Tocantins por suas fotos de 

casamento. Além de ter fotografado em vários estados do Brasil. 

 

Através do seu trabalho documental, Raphael hoje tem sua base em Palmas/TO, além de 

fotografar casamentos, hoje se dedica em mentorias e cursos para fotógrafos. 

22--Rodrigo Araújo da Silva 

 A Força Jovem Universal (FJU) é um grupo social da Igreja Universal do Reino de Deus, 

presente em mais de 200 países e com milhões de jovens em todo o mundo. Tem como 

objetivo alcançar a juventude que encontra-se perdida nas drogas, no vício, na criminalidade, 

ou que sofrem com um permanente vazio interior e sem perspectiva de vida. Para isso, como 

meio de chegar às pessoas, o grupo desenvolve diversas atividades esportivas, sociais, 



culturais e espirituais, todas divididas em seus diversos projetos, dentre eles: Projeto Esporte, 

Cultura, Universitários, Mídia, Uniforça, Help, Atalaia, Arcanjos e Secretárias.  

Neste mês, através do movimento Saiba Dizer Não, ela vem ensinando e conscientizando os 

jovens de todo o estado a dizerem Não ao Suicídio, Preconceito, às Drogas, à violência, à 

automutilação e muitos outros problemas que afetam a juventude de hoje em dia. 

Seus encontros ocorrem gratuitamente todos os sábados às 16:00h na Igreja Universal do 

Reino de Deus. 

 

23-Rodrigo Lourenço de Carvalho 

A Fundação Genesis visa de maneira integral trabalhar, a música como elemento de 

transformação social através da cultura, visando no aluno o protagonismo cidadã forjando nele 

um perfil de líder capaz de trabalhar na resolução de problemas do cotidiano levando em 

conta a vida profissional. Com encontros semanais chamados de ``Bom Dia´´ levamos temas do 

nosso cotidiano como, ética, respeito, combate as drogas e bullyng, onde é feito uma roda de 

conversa com os alunos e discutido sobre esses temas. A partir de 2020 estaremos 

oferecendo, em nossos cursos aulas de Bateria, violão, Flauta doce, banda de música, dança, 

aumentando nossa capacidade de 40 para 150 crianças atendidas.  

24-Unidos Pelo Mundo Melhor (Nakayama Almeida Marques) 

UPMM – Unidos Por um Mundo Melhor, é um projeto social e cultural, sem vínculo político 

nem religioso. Somos jovens da periferia que trabalha pela periferia de forma voluntária.  

Atendemos 1400 crianças, 600 famílias, e 7 comunidades. Com roupas, calçados, alimentos,  

inserindo no mercado de trabalho e oferecendo  cursos.  

                                                                                                                                                    Dentro 

dessas comunidades realizamos grandes eventos, com várias temáticas. Na parte cultural 

temos: o *Ecos da Juventude*e *Cultura MP (projeto realizando nas escolas com uma 

linguagem de jovem pra jovem, visando sempre dá oportunidade de expressão aos nossos 

jovens. Levamos oficinas de rua como dança, música, rima, fanzine, poesia, arte circense, e 

etc.). para falar sobre suicídio,depressão,automutilação e sempre oferecendo políticas públicas 

aos nossos jovens . 

 

Além desses eventos, buscamos estar sempre presente na vida de cada família, onde 

realizamos visitas a cada comunidade, e mantemos sempre contato com cada um deles. Pois 

assim entendemos que cada pessoa se sinta importante, e com isso possam se tornar pessoas 

melhores. 

                                                                                                                                                                             

O que acha de ajudar a melhorar a vida de várias famílias?  

Seja um voluntario ou um doador. Ajude a UPMM a se fortalecer.  

Com a sua ajuda nosso projeto fica mais forte, e com essa força podemos ajudar a melhorar a 

vida de inúmeras famílias. 

Se você se interessar sobre nosso projeto, entre em contato ou acesse nossas páginas. 

25-Washington Júnior 

Jovem de 22 anos natural de palmas Tocantins que desde pequeno sempre teve a 

influência de seus pais para empreender, desde os seus 15 anos de idade sempre procurou 

recursos para ter sua liberdade financeira por meio da internet e a faculdade por mais que 



tenha tentado cursar psicologia nunca foi sua meta de vida.  

Taxado pela sociedade como um nerd virtual, ignorou sempre todas as críticas e cresceu cada 

vez mais em sua jornada. Com seus 18 anos de idade já tinha faturado com propagandas em 

site de filmes e games eletrônicos, foi quando conheceu o marketing digital e se apaixonou 

cada vez mais pelo mercado.  

Premiado no evento e-talks 2019 como revelação do ano no mercado de drop shipping e 

campeão do ED4 na categoria escala de negócios digitais, com a marca de 1 milhão faturados 

em 1 mês.  

Especializando-se em marketing pago em mídias sócias como facebook, instagram e google, 

trabalhou em empresas nacionais como coordenador de equipe de marketing pago aos seus 

19 anos e logo após decidiu abrir seu próprio negócio de vendas on-line.  

Hoje com um acúmulo de faturamento ultrapassando a casa dos 8 dígitos, busca com toda sua 

determinação influenciar jovens a empreender na internet e criar o seu próprio negócio 

totalmente do zero, com mais de 400 alunos, transformou-se em uma referência digital 

quando o assunto é e-commerce no Brasil. 

26-Zenil Drumond 

Zenil Drumond é advogado, especialista em Processo Civil, sócio nominal da banca 

Drumond Advogados Associados, iniciou sua trajetória de préstimos a juventude Palmense no 

ano de 2001, quando fora nomeado diretor de Artes e Cultura no Grêmio Estudantil do Colégio 

Tiradentes.  

 

Em 2005 foi diretor de Comunicação do Centro Acadêmico de Direito do CEULP/ULBRA, entre 

os anos de 2007 e 2009 ocupou o cargo de Presidente. 

 

Em 2011 foi eleito Presidente do Diretório Central dos Estudantes da ULBRA, cargo que ocupou 

até o ano de 2014, quando se tornou advogado. 

 

Militante classista participou ativamente das eleições da OAB em 2015. 

 

Em 2018, estando no grupo capitaneado por Gedeon Pitaluga, obtiveram êxito nas eleições 

classistas. 

 

Em fevereiro de 2019 fora nomeado Presidente da Comissão da Advocacia Jovem do Estado do 

Tocantins, uma das comissões mais importantes do sistema OAB, onde vem desenvolvendo 

um trabalho de inserção do jovem advogado no mercado de trabalho, capacitação, 

interiorização  e acolhimento da Advocacia Jovem. 

 


