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          É no desconforto que crescemos.

O ano de 2020 passou assim, cheio de

desconfortos, desafios e aprendizados.

Apesar de um início de ano

aparentemente tranquilo, a avalanche

da Pandemia chegou rápido e tivemos

que rever nossas metas e formas de

atuação.

     Os projetos com impacto em

iluminação foram repensados. Com

oficinas corporativas de lampiões

solares sendo realizadas virtualmente,

conseguimos viabilizar soluções para

ações futuras. Já as instalações nas

comunidades tiveram que ser

executadas com limitações e novo

protocolo de segurança, ou adiadas.

          A dificuldade de implementar

ações de iluminação, junto com o

agravante da falta de recurso para

alimentação - levantado por nossos

embaixadores, representantes locais do

Litro de Luz do Brasil todo - atraiu

nosso foco para o apoio emergencial

com ticket alimentação, cesta básica e

produtos de higiene.

          Com o apoio de empresas,

doações de pessoas físicas,

engajamento de Liters (voluntárias,

voluntários e colaboradores) do Brasil

todo e coordenação dos embaixadores

nas comunidades, conseguimos levar

alimentos e produtos de higiene para

aproximadamente 16,4 mil pessoas em

situação crítica.

          Sem perder de vista o nosso

core, continuamos comprometidos

com projetos de iluminação para 2021,

e, em paralelo, trazendo muito forte

nosso valor de empatia para as

necessidades das nossas comunidades,

equipe, Liters e parceiros.

          Assim, fechamos o ano gratos

por todo apoio que recebemos e que

conseguimos oferecer às comunidades

nesse momento tão difícil. O desafio e

o desconforto continuam, mas continua

também a certeza de que estamos

todos aprendendo, crescendo e de que,

juntos, vamos passar por isso.
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Presidente do Litro de Luz Brasil.

"O desafio e o 

desconforto continuam, 

mas continua também 

a certeza 
de que estamos todos 

aprendendo,
crescendo... ... e de que, juntos,

vamos passar

por isso."



          Presente nas 5 regiões do país, o

Litro de Luz Brasil leva iluminação solar

a comunidades sem acesso à energia

ou sem luz nas ruas por meio de

postes, lampiões e soluções solares

compostas por materiais simples como

garrafa PET e canos PVC, além de

placa solar, bateria e LED.

          A organização é um dos mais de

15 chapters do movimento global Liter

of Light, nascido nas Filipinas em 2011

inspirado na solução criada em 2002

pelo mecânico brasileiro Alfredo Moser,

a "Lâmpada de Moser”: garrafa pet no

telhado abastecida com água e

alvejante, que por meio da refração

proporcionava uma iluminação

equivalente a uma lâmpada de 60

watts.

         No mundo, mais de 1 milhão de

pessoas já foram impactadas pelo Liter

of Light, trabalho reconhecido por

importantes premiações como o World

Habitat Awards, da ONU, e o Zayed

Energy Prize, considerado o Prêmio

Nobel de energia sustentável.

          O Litro de Luz Brasil teve início

em 2014 e já impactou mais de 17 mil

pessoas diretamente com o apoio

constante de 200 Liters, sempre

ensinando e montando as soluções em

conjunto com os moradores das

comunidades mais vulneráveis do país

(ribeirinhas, quilombolas, urbanas,

rurais e indígenas).

Sobre o Litro de Luz Brasil02  

+3 mil 
soluções

instaladas

5 regiões
do Brasil

+17 mil 
pessoas

impactadas

+200
Liters 

PRÊMIOS



          No ano de 2020, com o

acentuamento da desigualdade social e

econômica no Brasil devido ao

enfrentamento da pandemia de Covid-

19, nossas comunidades, mais do que

nunca, precisavam do nosso apoio. O

Litro de Luz, pensando em novas

frentes de trabalho e percebendo a

urgência de atuar com outras

necessidades básicas, decidiu criar

campanhas para a arrecadação de

alimentos devido à fome evidenciada a

partir de perdas de empregos e fontes

de renda.

          No início da pandemia, durante

nossa primeira campanha de

alimentação, entregamos alimentos,

álcool em gel e sabonete para mais de

3 mil famílias nas 5 regiões do país.

          Ultrapassamos 120 mil reais em

doações, com doações de pessoas

físicas e empresas parceiras.

CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO
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+3 mil 
famílias

atendidas

1ª campanha

convertidos em alimentos,

sabonetes e álcool em gel

+ R$120 mil em doações 



         Em um segundo momento, entre

os meses de Agosto e Dezembro, com

a doação de pessoas físicas e das

empresas parceiras para a Campanha

Litro de Luz pelas Comunidades,

nossos voluntários realizaram a

distribuição de 313 cestas básicas e

300 cartões de vale alimentação para

613 famílias de todo o Brasil.

          Além dessas doações, mais 500

famílias foram impactadas com a

parceria Litro de Luz e a ONG Gerando

Falcões, que permitiu a doação de 500

cartões recarregados com R$100,00

cada. Houve também parceria com o

Amazonas Shopping, que arrecadou

mais de 2 toneladas de alimentos,

entregues a uma colônia indígena onde

diversas etnias indígenas e

comunidades ribeirinhas no Amazonas

puderam ser beneficiadas, e uma

parceria entre a RUAS (Rede Urbana

de Ações Socioculturais) e o Instituto

Grupo Pão de Açúcar que distribuiu

mais de 3 toneladas entre as periferias

do DF, contemplando uma de nossas

comunidades.

          Acreditamos que a iluminação

potencializa mudanças, mas a principal

luz que podemos levar às pessoas é a

certeza de que elas não estão sozinhas

e de que estamos todos e todas

lutando por um país melhor.

Cestas 
Básicas
11.8%

Cartões 
Alimentação
79.8%

Entregas
1.7%

Taxas
6.8%

Você também pode ser Luz.

2ª campanha

Litro de Luz pelas Comunidades

Como as doações da Vakinha 

foram utilizadas?

R$24.000

R$3.537

1.113 
famílias

atendidas

313 cestas

básicas

800 cartões

alimentação



AÇÕES

         A comunidade de Parque

Conquista, no Complexo do Caju no

Rio de Janeiro, recebeu 10 postes

movidos a energia solar no dia 25 de

Janeiro de 2020. Foi uma ação

pequena, porém muito promissora pelo

grande potencial de impacto, já que ao

redor moram mais de 250 pessoas. 

          Nossa história com Vila Beira Mar

- comunidade urbana no Rio de Janeiro

- começou em 2015 e, após anos da

última ação, retornamos para mais um

capítulo, dessa vez com o desafio de

reconquistar a comunidade. 

          A ação aconteceu no dia 16 de

fevereiro. Instalamos 25 postes em

novos locais de VBM, com uma grande

adesão dos moradores, tanto na

escavação dos buracos, quanto no

próprio dia da instalação. Atuamos

com um grupo específico responsável

pelas instalações junto com os

moradores, evitando assim a circulação

de muitos voluntários ao mesmo

tempo.

PARQUE DA CONQUISTA - RJ

VILA BEIRA MAR - RJ



        Após alguns meses de visitas e

atividades presenciais totalmente

suspensas, no dia 13 de setembro

aconteceu em Jardim Gramacho

(Duque de Caxias - RJ) a primeira ação

do Litro de Luz Brasil seguindo o novo

protocolo de segurança. Todas as

atividades foram adaptadas às

restrições impostas pela pandemia,

desde a preparação do espaço até a

entrega dos 33 postes. Jardim

Gramacho já contava com 101 postes,

instalados ao longo de diversas ações

desde 2018. 

          Apenas quatro membros da

organização e cinco embaixadores

participaram diretamente da

montagem das soluções, realizada no

quintal da casa de um destes

embaixadores, um espaço aberto que

permitia manter o distanciamento entre

os presentes. Para evitar aglomerações,

os moradores foram buscar seus

postes já montados em horários pré-

determinados e receberam instruções

de cuidado com as soluções. Essa foi

uma enorme mudança em nossa forma

de trabalho, visto que tradicionalmente

o morador é o principal responsável

pela montagem da solução que

receberá.

JARDIM GRAMACHO - RJ



          Entre os meses de agosto e

novembro de 2020 o Litro de Luz, em

parceria com a Associação dos

Produtores Rurais de Carauari

(ASPROC), executou o projeto de

iluminação no território Médio Juruá,

para instalação de 27 postes e 33

soluções internas em duas

comunidades ribeirinhas da região

(Santo Antônio do Brito e Toari). 

          Ambas as comunidades estão

localizadas na margem esquerda no

Médio Juruá, e as famílias da região

vivem do manejo e do comércio local.

Mais de 120 moradores foram

impactados diretamente pela ação. 

          Devido às restrições impostas

pela pandemia de Covid-19,

inicialmente o trabalho foi realizado de

forma remota, por meio de

capacitações e reuniões online para a

segurança de todos os envolvidos no

projeto. 

        

          A ação contou com a presença

de apenas cinco membros do Litro de

Luz nos locais. Todos fizeram testes

para o Coronavírus antes de

embarcarem para as comunidades e

utilizaram os equipamentos de

segurança necessários.

         Em parceria feita com a ASPROC

em 2018, o Litro de Luz já havia

instalado mais de 600 soluções 

 (lampiões) em 57 comunidades no

Médio Juruá, incluindo Toari e Santo

Antônio do Brito. Por esse motivo, já

havia engajamento dos moradores e

embaixadores formados em ambas as

comunidades, o que facilitou a atuação

no local.

MÉDIO JURUÁ - AM



PARA PESSOA FÍSICA E GRUPOS

          Assim que a pandemia forçou

todos a ficarem em casa, iniciamos uma

campanha para que as pessoas

pudessem aprender a montar o

lampião do Litro de Luz do conforto de

suas casas. Após se inscreverem,

recebiam um kit de materiais,

ferramentas e manual totalmente

higienizado. Em seguida, o lampião era

coletado pelo Litro ainda montado.

          Entre abril e julho de 2020, cerca

de 300 pessoas de São Paulo - cidade

onde está a sede Nacional do Litro -

participaram desta experiência social e

tecnológica.

          E com o sucesso das oficinas a

distância para pessoa física, surgiram

também grupos interessados em

realizar a atividade. 

        No segundo semestre de 2020,

diversos grupos escoteiros e empresas

tiveram a oportunidade de participar

de um evento online, onde conheceram

melhor nossa organização.

  Escoteiros Guarapiranga

  Bloomberg I e II

  Escoteiros Carajás

  Escoteiros Falcão Peregrino T2

  Uneafro

  Escoteiros Falcão Peregrino T1

  Escoteiros Jaçanã

  Machado Meyer

OFICINAS A DISTÂNCIA

  PARTICIPANTES POR OFICINA

20

50
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27

30

14

30

15
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+14.400
horas de

voluntariado

+13 embaixadores

+5 comunidades

+128
soluções
instaladas

+877
pessoas

impactadas
IMPACTO TOTAL AO LONGO DO ANOS

horas de 

voluntariado

216k 

comunidades

em todo BR

126

soluções

instaladas

3.138

embaixadores

das comunidades

155

pessoas

impactadas

17.174



PADRINHOS

05 Parcerias

Edemir Pinto

(2018 - 2020)

Roberto Quiroga

(2020)

Wilson Poit

(2020)

APOIO INSTITUCIONALPARCEIROS DE PROJETOS



PARCEIROS DAS CAMPANHAS DE ALIMENTAÇÃO

PARCERIAS DE FORNECEDORES E PRO BONO

Joelma Luciano Huck



2.399 
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SITE

REDES SOCIAIS

Backlinks

do Site

19.140

Novos

Usuários

do Site 69.127

Visualizações

de páginas

do site

15.9 mil

seguidores
208mil

alcance
270 mil

impressões

2.9 mil

 seguidores
36.6 mil

alcance



VEÍCULOS DE MASSA

+205 milhões 

de

visualizações

Reprise da matéria do 

Caldeirão do Huck 

Litro de Luz: ONG leva luz a

comunidades sem energia elétrica

Projeto "Litro de Luz" leva energia

elétrica para comunidades isoladas

no Amazonas

DESTAQUES

10 DEZ 2020

22 MAI 2020

12 NOV 2020

https://globoplay.globo.com/v/8930500/
https://globoplay.globo.com/v/8573614/
https://globoplay.globo.com/v/9017647/


          As organizações sociais têm suas

missões e propostas de valores

diferentes entre si, a gestão financeira

é fundamental para que esses objetivos

sejam atingidos. Na área financeira do

Litro de Luz, buscamos seguir

diariamente três pilares: Controles,

Transparência e Comunicação, por

meio dos nossos membros, processos e

atividades. 

          Os controles financeiros são

fundamentais para essa harmonia por

meio de ferramentas e metodologias

que identifiquem os recursos

recebidos, as despesas e os custos

efetuados. Deste modo, é possível

realizar uma leitura de previsão de

caixa para a empresa, fundamental

para a perpetuidade dela. 

          Com os controles financeiros

bem efetuados, é possível avançar o

próximo passo: a transparência. Os

objetivos da transparência financeira

são compreender se os resultados

financeiros superaram ou não o

orçamento e investigar os motivos (i.e.

"causa raiz") por trás da performance

acima, em linha ou abaixo do esperado.         

          E por último, nós encontramos a

comunicação. Após uma organização

desenvolver os sistemas de controle

financeiro e as práticas de estudo

sobre as performances realizadas, ela

pode e deve comunicar, de maneira

didática, essa performance para os

stakeholders. A comunicação dos

resultados também passa segurança

aos parceiros, doadores e clientes das

organizações, reforçando a confiança

depositada na sua proposta de valor.

          Portanto, por meio de uma

comunicação transparente e assertiva

sobre os resultados financeiros, uma

organização consegue propor

discussões relevantes sobre como 
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continuar com os pontos fortes e

ajustar os pontos fracos de modo a

garantir a sustentabilidade financeira

e ajudar a perpetuar o modelo de

negócio. 

          Os nossos processos visam

organizar o fluxo financeiro desde a

ponta dos voluntários até a

estruturação dos dados. Contamos,

dessa forma, com membros que

compõem a equipe do financeiro, um

conselho fiscal e uma empresa

terceirizada para serviços de

contabilidade e fiscais. 

           Assim, as atividades de área

consideram o planejamento e a

comunicação financeira a fim de

prezar pela confiança dos nossos

voluntários, stakeholders e também

das comunidades que atuamos.

         No ano de 2020 obtivemos 

 recursos por meio de oficinas, apoios

institucionais e doações - sendo que

o destino desse valor foi para: custos

de manutenção da organização e

oficinas que realizamos ao longo do

ano.

Recursos Obtidos

Apoio Institucional 

e Doações

31%

Serviços

69%



          Durante esse ano complicado,

reforçamos e internalizamos mais os

nossos valores organizacionais;

realizamos mais treinamentos internos;

criamos espaços que ajudassem na

saúde mental dos Liters; realizamos

eventos internos online para

entretenimento de todos; criamos um

grupo de trabalho de psicólogos para

nos orientar; nos baseamos em ciência

e fatos para nos informarmos com

voluntários da área da saúde; e

passamos a fortalecer e discutir mais

sobre um assunto de extrema

importância que é a diversidade e

inclusão.

          Pessoas são os principais ativos

de qualquer organização. Aqui no Litro

nosso principal ativo não são pessoas

comuns, são Liters que acreditam e

lutam por um Brasil mais justo e

iluminado. A pandemia foi uma imensa

ameaça para nós. Contudo,

fortalecemos a nossa rede, demos as

mãos, continuamos firmes superando

esse desafio juntos e mantendo nossa

luz acesa.

         O ano de 2020 foi extremamente

difícil para todos, e no Litro não foi

diferente. Nos privamos de abraçar

nossos amigos nas comunidades pela

saúde deles e de nossos Liters.

Também nos deparamos com

dificuldades para captar recursos e nos

manter funcionando e impactando.

Além disso, houve uma luta interna no

Litro para manter os Liters motivados,

que também estavam passando por

suas batalhas internas.

          Nesse contexto, boa parte das

nossas atividades tiveram que ser

congeladas e tivemos de olhar mais

para dentro. Mais do que nunca, o

papel de Gente & Gestão se

demonstrou ser de extrema

importância para manter as atividades

que podíamos executar. Para oferecer

suporte aos Liters, passamos a ter

iniciativas que nos fortaleceram como

organização e que certamente

continuaremos realizando quando a

pandemia passar.
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Rodrigo Eidy Uemura, 

Vice Presidente de Gente e Gestão.

INTRODUÇÃO 

"Fortalecemos a nossa rede

demos as mãos 

continuamos firmes...

... superando esse 

desafio juntos,

 mantendo nossa

luz acesa."



       No Brasil temos cerca de 200

Liters com perfis bem diversos, desde

recém entrantes na faculdade de 18

anos até mais experientes com mais de

60 anos de idade. Nossas formações

variam bastante, desde engenheiros

eletricistas a gestores ambientais,

professores, administradores,

advogados e biólogos, entre muitas

outras especialidades.

          Além disso, respeitamos e

buscamos acolher a todos e todas de

diferentes raças, orientações sexuais,

gêneros e com qualquer tipo de

diferença. O que todos os voluntários

possuem é o mesmo propósito de

tornar o Brasil mais iluminado! 

          Em 2021, temos o grande

objetivo de entender melhor como está

o nosso grupo de voluntários e, assim,

encontrarmos os melhores caminhos

para torná-lo cada vez mais diverso.

Por ora, compartilhamos aqui algumas

informações que já sabemos sobre

nosso time.

          Em primeiro lugar, nossos Liters

estão espalhados por todo país. Temos

o que chamamos de “célula”, uma

organização interna para um conjunto

de Liters de uma determinada cidade,

que por sua vez representa uma

determinada região. Dessa maneira,

sete células - Brasília, Campina Grande,

Florianópolis, Manaus, Nacional, Rio de

Janeiro e São Paulo - garantem que o

nosso trabalho seja feito no país inteiro.

          Nessa organização, todos os

nossos voluntários trabalham na gestão

do Litro de Luz. Estamos divididos em

diferentes áreas, times e grupos para

garantir que todo o pré-ação, ação e

pós ação vai ocorrer da melhor forma

possível. Portanto, o trabalho realizado

por cada um deles se assemelha

bastante com a dinâmica de uma

empresa. 

Nacional

37%

São Paulo

14%

Manaus

13%

Campina Grande

12%

Rio de Janeiro

11%

Brasília

10%

Desenvolvimento Social

26%

Operações e Tecnologia

25%

Gente e Gestão

18%

Marketing

11%

Comercial

7%

Projetos Estratégicas

4%

Líder de Célula

3%

Participação de Liters por Célula

Porcentagem de Liters nas Áreas

Florianópolis

3%

Flnanças

3%

Juridico

3%



Branca

54%

Parda

23%

Preta

14%

Amarela

9%

         Apresentamos também o

primeiro levantamento relacionado à

identificação de cor/raça para

mapearmos a nossa diversidade,

realizado pelo Coletivo de Pretos e

Pretas do Litro de Luz. Para dar

continuidade a esse trabalho do

Coletivo, criamos o Comitê de

Diversidade e Inclusão com o objetivo

de pensarmos e definirmos ações que

fortaleçam e transformem o Litro em

um espaço de diálogo e trocas

diversas. 

        Discutiremos sobre questões

raciais, sexuais, de gênero e todas as

interseccionalidades que são de suma

importância para que todos e todas

sintam-se representados e

representadas em todos os aspectos

de suas vidas, além de ampliar visões

e conceitos sobre diversidade. 

          Assim também reforçamos dois

de nossos valores organizacionais:

empatia e confiança.

Identidade de Cor/Raça



      O Litro de Luz Brasil é uma

organização social, que possui

estruturas de governança responsáveis

por: estabelecer diretrizes e políticas

institucionais; monitorar o desempenho
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das atividades em todas as células;

zelar pelos princípios e objetivos da

organização; e fiscalizar a correta

aplicação dos recursos, com

integridade e transparência.

CONSELHO CONSULTIVO (2018 - 2020)

Vitor Belota
Litro de Luz Brasil

Fundador

Danilo Leite
Head Of Innovation,

Technology and New Ventures

at 2W Energia

Edemir Pinto
EP Empreendimentos e

Participações

Fundador

Fábio Miranda
Instituto Favela da Paz

Fundador

Graziella Comini
FEA USP

Coordenadora do Centro de

Empreendedorismo Social

Guilherme Marinovic
Presidente do Conselho

CEO 

Instituto Gesto

Roberto Quiroga
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey

Jr. e Quiroga Advogados

Sócio



EQUIPE CONTRATADA

       Presidente e fundadora do Litro de

Luz São Paulo, Laís é formada em

Administração pela USP e Kedge

Business School (França). Possui

experiências na Grameen Bank e Yunus

Center em Bangladesh, além de ser

Embaixadora da Brazil Conference

2016, Fellow Hansen Summer Institute

2017, Fellow Yunus&Youth 2018 e

finalista do prêmio Folha

Empreendedor Social 2019 (categoria

Troféu Grão).

Laís Higashi - Presidente

       Formado em Engenharia

Mecatrônica pela USP e pela

Technische Universität Darmstadt

(Alemanha). Possui experiência

profissional na Alemanha, trabalhando

no setor automotivo (Continental) e de

consultoria tecnológica (Invensity),

além de 5 anos em consultoria

estratégica (ADVISIA OC&C)

Leonardo Uematsu - Vice-Presidente

de Operações e Tecnologia

       Formado em Marketing pela USP e

pós-graduando em Gestão de Pessoas

pela USP. Possui experiência em

marketing de produtos e marca na

Reckitt Benckiser, gestão de

voluntários na organização estudantil

AIESEC Brasil e Colômbia e coaching

profissional e análise comportamental,

com certificado pela SLAC. 

Rodrigo Eidy - Vice-Presidente de

Gente e Gestão

https://www.linkedin.com/in/laishigashi/
https://www.linkedin.com/in/leonardouematsu/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-uemura/


       Formada em Tecnologia em

Processos Gerenciais pela FAESA,

possui experiência comercial na GE

Hungria e Adidas Panamá, além de

experiência em gestão de pedidos e

atendimento ao cliente na Tata Hungria

e Holcim Colômbia

Tainara Caldas - Gerente comercial

       Formada em jornalismo pela UFSC,

com formação complementar em

Comunicação Social pela Universidade

Nacional del Nordeste na Argentina,

Camila trabalhou como Coordenadora

de Comunicação da Associação

Catarinense do Ministério Público e da

Escola do Ministério Público, jornalista

da Rádio Secom e do Telessaúde SC, e

também como assessora de

comunicação de gabinete na Câmara

de Vereadores de Florianópolis.

Camila Hammes - Coordenadora de

Projetos

       Cursando Administração na Escola

de Administração de Empresas de São

Paulo da Fundação Getulio Vargas.

Trabalha com a Diretoria e Presidência

do Litro de Luz.

Bruna Almeida - Estagiária

https://www.linkedin.com/in/tainara-caldas/
https://www.linkedin.com/in/camila-hammesmarian/
https://www.linkedin.com/in/bruna-almeida-rocha-2886731a2/


DIRETORIA VOLUNTÁRIA

          Formada em Direito pela UFMT,

já atuou no Litro de Luz também como

Líder de Célula de São Paulo. Possui

experiência com mercado de

pagamentos e contencioso cível na

Wirecard Brasil e Advocacia Portugal

Gouvêa. Atualmente, é Coordenadora

de Direito Regulatório da Fintech Zoop. 

          Formada em Gestão Ambiental

pela USP e graduada em Engenharia

Ambiental pela UCSP, trabalha como

técnica administrativa no Instituto Flor

Gentil e teve experiências na Secretaria

do Verde e Meio Ambiente e no

Instituto de Botânica.

Leiziane Oliveira - Diretora do Jurídico

Juliana Silva - Diretora de

Desenvolvimento Social

      Formada por especialistas em suas

áreas, liderados pela presidente Laís

Higashi, tanto a equipe contratada,

quanto a diretoria voluntária, contam

com pessoas responsáveis pela gestão

nacional do Litro de Luz Brasil. Juntos,

somam esforços em um time

multidisciplinar.

          E para gerenciar de perto as

equipes pelo Brasil, estão os Líderes de

Célula. São responsáveis pela gestão

dos voluntários e áreas que atuamos

em cada cidade, atuando em

alinhamento com a equipe nacional na

preparação prévia e execução das

ações e no fortalecimento do

relacionamento com as comunidades

no pós-ação.

Sobre a Governança

https://www.linkedin.com/in/leiziane-oliveira-da-silva-a568866a/
https://www.linkedin.com/in/juliana-silva-728808100/


          Formada em Comunicação pela

Universidade de Brasília, atua com

comunicação e inovação na Sulamérica

Seguros, além de já ter sido voluntária

de marketing no TEDx da Universidade

de Brasília.

          Formado em Engenharia Civil

pelo Mackenzie e cursando MBA

Executivo em Gestão Empresarial pela

FGV, trabalha atualmente como

Gerente de Obra na Incorporadora

Mitre Realty S/A, atuando em

planejamento, gerenciamento e

execução de prédios residenciais.

Julia Seabra - Diretora de Marketing

Luan Fernandes - Diretor de 

Projetos Estratégicos

          Formado em Administração pela

USP, trabalha com análise de crédito

no Itaú BBA, onde também foi trainee e

passou por experiências com tesouraria

bancária, crédito para instituições

financeiras, precificação e comercial.

Marcelo Furlan - Diretor de Finanças

https://www.linkedin.com/in/julia-seabra/
https://www.linkedin.com/in/engluanfernandes/
https://www.linkedin.com/in/engluanfernandes/
https://www.linkedin.com/in/engluanfernandes/
https://www.linkedin.com/in/marcelo-furlan-7a188b46/


LÍDERES DE CÉLULA

          Formada em Engenharia Química

pela UFSCar e pós-graduada em

Gestão e Tecnologias Ambientais na

USP, Ana trabalha na consultoria de

impacto Impact Squared. É voluntária

do Litro desde 2018 e anteriormente

atuou como Representante da Área de

Gente & Gestão em São Paulo.

Ana Souza - Líder de Célula São Paulo

          Formada em Engenharia Elétrica

pela UFSC e Mestre em Sistema de

Potência pela UFSC, Fernanda é

engenheira senior na ONS, foi

pesquisadora do Laboratório de

Sistemas de Potência da UFSC e

trabalhou no grupo Whirpool. É

voluntária do Litro desde 2016 e

anteriormente foi Representante da

Área de Operações & Tecnologia de

Florianópolis.

Fernanda Senna - Líder de Célula

Florianópolis

      Formada em Engenharia Civil pela

UERJ, atua como Head Comercial da

startup Otimiza Benefícios,com

experiências prévias no mercado de

engenharia durante a graduação. É

voluntária do Litro desde 2019 e

anteriormente atuou como

Representante da Área de Marketing

no Rio de Janeiro.

Tayane Belem - Líder de Célula Rio de

Janeiro 

https://www.linkedin.com/in/analuisamayumi/
https://www.linkedin.com/in/tayanebelem/
https://www.linkedin.com/in/tayanebelem/


          Estudante de Engenharia Elétrica

da UFCG, Jéssica também foi

voluntária no projeto de docência em

eletrônica básica e arduíno para jovens.

Também ministra aulas particulares de

física e matemática. É voluntária do

Litro desde 2018 e anteriormente atuou

como Representante da Área de

Desenvolvimento Social em Campina

Grande.

          Formada em Engenharia Civil

pela UnB, com especialização em

Gerenciamento de Projetos pela FGV,

Raisa trabalha com engenharia

consultiva na Dynatest, focando em

projetos de planejamento e pesquisa

para o DNIT. É voluntária do Litro

desde 2018 e anteriormente atuou

como Representante da área de

Desenvolvimento Social em Brasília.

          Graduanda em Administração na

UEA, atualmente Flávia faz estágio em

planejamento de materiais na Visteon

Corporation Brazil e passou por

empresas como Siemens, Fundação

Matias Machline e Panasonic. É

voluntária do Litro desde 2018 e

anteriormente atuou na área de

Operações & Tecnologia em Manaus.

Flávia Abreu - Líder de Célula Manaus

Raisa Lima - Líder de Célula Brasília

Jéssica Matos - Líder de Célula

Campina Grande

https://www.linkedin.com/in/flaviaabreu97/
https://www.linkedin.com/in/raisarego/
https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9ssica-matos-329676175/


10 Mensagem Final

           Os desafios do ano passado

ainda ecoam em 2021 e nos mostram

que cada vez mais precisamos estar

unidos e unidas para superar as

consequências de um período muito

difícil para toda a humanidade. 

           No Litro de Luz seguimos

acreditando em um mundo melhor e

em um Brasil mais iluminado, que só

será possível se juntarmos nossas

forças.

          Convidamos todos os

voluntários, Diretores, embaixadores,

comunidades, doadores e empresas

parceiras a construir diariamente um

Litro de Luz maior e melhor para que

continuemos a ser luz para aqueles que

mais do que nunca precisam da nossa

presença em seus territórios. Para que

continuemos lutando.
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