
 
Connecticut Office 

17 Baker Road 
P.O Box 100 

Chester 
Connecticut 06412, USA 

 
Tel:  (860) 526 2374 

Email: office@brayce.org 
 

Rio de Janeiro Office 
Rua Henrique Dumont 125 

Apt 301, Ipanema 
Rio de Janeiro 

CEP 22410—060 
Brazil 

Tel: 21 3204 2501 
Email: tobycalder@hotmail.com 

 
Registrado 501©3  

 

Entre em contato conosco  
www.brayce.org ou 860 526 2374 

    Construi um Futuro          Um Pessoa por Vez               Mude uma Vida                Faça uma Diferença            

  Construção de Pontes de Oportunidade 



      
       A oportunidade para os jovens brasileiros 

BRAYCE   
     
    A oportunidade para estudantes americanos  

IBISS Instituto Brasileiro de Inovações em 
Saúde Social)  Rio de Janeiro, RJ.  
                                          www.IBISS.com.br 

Casa Azul/FLIP (Festa Literária Internac-
ional de Paraty), Paraty, RJ. 
                                             www.casaazul.org.br 

         Cia. Dança e Arte Paraty, Paraty, RJ. 
                                    www.dancaearteparaty.org.br                                        

Vila Olίmpica da Maré, Rio de Janeiro 
www.uevom@vilaolimpicadamare.org.br 

ITAE (Instituto Trilha da Arte & Educação)  
Paraty, RJ.  
                                   www.itaeparaty.org.br 

BRAYCE (Intercâmbio Cultural das Juventudes Brasileira e Americana) é 
uma organização sem fins lucrativos com sede em Chester, Connecticut, 
além de um escritório no Rio de Janeiro, Brasil. Fundada em 2005, a orga-
nização é dedicada a oferecer oportunidades educacionais para crianças 
socialmente excluídas e adolescentes de comunidades carentes no Brasil, 
oferecendo oportunidades de serviço comunitário para estudantes univer-
sitários americanos nas mesmas comunidades. 
  
Para os jovens de ambos os países, a experiência cultural internacional cria 
a longo prazo, a promoção de amizade e paz mundial. 

Crianças e jovens nas favelas do Rio de Janeiro e 
Paraty acordam diariamente com  desafios diários 
de uma comunidade; tráfico de drogas, violência, 
pobreza, doenças, desemprego, perseguição polici-
al e das milícias e educação descontinuada. O 
BRAYCE reconhece que a adolescência e particular-
mente um ponto crίtico na vida dos adolescentes 
das comunidades, desprovidos de oportunidade ou 
esperanças de salvação. Os mesmos veem então 
como saída recorrer à prostituição e ao tráfico de 
drogas. 
 

Guiados por parceiros  brasileiros, os recrutas 
brasileiros do BRAYCE tem um forte senso de 
comunidade, além de possuirem Inglês funcional, 
para serem participantes no Programa de 
Lideranças do Acampamento Camp Hazen YMCA 
em Chester, Connecticut.  Onde então, vâo adquirir 
novas habilidades como: auto-confiança e grande 
fluência em Inglês. Além disso, a convicção de que 
através do trabalho duro podem obter esperanças 
para um futuro melhor, tal como seus amigos que o 
fazem na América. 
 

Retornando ao Brasil, os participantes do BRAYCE 
tem um grande impacto social em suas 
comunidades. Lá, eles se tornam modelos de 
inspiração, inspirando e afirmando – se como 
influênçia positiva para amigos e familias mais 
jovens,  enriquecendo a vida em sua comunidade. 

Estagiários americanos são recrutados por universi-

dades do norte dos Estados Unidos, onde Estudos 

do Brasil (incluindo o ensino da língua Portuguesa), 

fazem parte do currículo. O interesse em  aprender  

direitos humanos, justiça social, ganhar maturida-

de, e experiência no trabalho com as crianças são 

pré-requisitos para a selecção. Participação em pro-

jetos e serviço comunitário além do conhecimento 

da cultura brasileira é uma vantagem, mas não é 

inicialmente essencial. 

Estagiários realizarão serviço comunitário em fave-

las, sob a orientação de organizações parceiras do 

BRAYCE (veja Parceiros BRAYCE). Isso inclui o ensino 

de Inglês, e apoiao a projetos ambientais, orienta-

ção educacional, saúde, esportes, música e outros 

programas de enriquecimento para crianças e ado-

lescentes. 

O Estágio no Brasil representa uma oportunidade 

unica de terem uma experiência de vida marcante. 

Eles se tornam modelos para os jovens que ensinam 

proporcionando desenvolvimento emocional, ideias 

inovadoras e interação cultural. Além de melhorar 

as habilidades de língua Portuguesa, a experiência 

pode abrir as portas para estudos de pós-

graduação, um futuro emprego e melhorar as pers-

pectivas de carreira a longo prazo. 

Parceiros BRAYCE em Brazil e os EUA 

Camp Hazen YMCA   
Chester, Connecticut 
                                   www.camphazenymca.org 

Missão 

Proporcionar oportunidades de enriquecimento educacio-

nal, de vida e habilidades de liderança, através de intercâm-

bios culturais para capacitar jovens brasileiros e americanos 

afim de que realizem plenamente o seu potencial. 

Parceiros BRAYCE são dedicados aos direitos humanos, responsabilidade social e igualdade de oportunidades para todos  

                        ACERTA, Rio de Janeiro, RJ 
                                                   www.ACERTA.etc.br                              

Associação Escola Graduada de São 
Paulo                                     www.graded.br 




