
De tijolo em tijolo, construímos sonhos.



Carta da presidência
               Gostaria de começar essa carta dizendo que não é tão fácil escrever sobre uma organização como o Village Marie, que se
mistura constantemente com a minha própria história de vida. A começar pelo nome, em homenagem a minha mãe, já
falecida,  MARIE CELIANE ALEXIS. Neste momento, é difícil encontrar palavras para descrever, eu não sei o que de fato falar. No
entanto, as ideias se ajustam na cabeça quando eu lembro que, embora você seja totalmente diferente e desconhecido por mim, nós
temos algo em comum: acreditamos que Sonhos Movem O Mundo.  
                 Eu, Jac-Ssone Alerte, em nome de toda a organização Village Marie, quero te dar as boas-vindas ao Village e espero que
este Relatório das Atividades supere todas as suas expectativas. Foram mais de 240 dias, desde dezembro de 2018 até o mês de julho
de 2019. Teve muito trabalho duro com uma equipe apaixonada em SERVIR, todos unidos, para que pudéssemos tornar real o sonho
de uma moradia digna e segura para a comunidade de Don de l´Amitié – Haiti (Dom de fazer amizade).          Todos nós da
organização Village Marie estamos à sua disposição para dar todo e qualquer esclarecimento sobre nosso trabalho no primeiro
projeto da Organização Village Marie, que é o “projeto Village Marie”. Conte com a gente, inclusive comigo!
Nosso time cresceu e dividimos o SONHO GRANDE de construir casas populares e sustentáveis em metas ousadas e desafiadoras.
Mas ainda temos muito mais pela frente e, por isso, finalmente, O Village não é mais um projeto ou sonho de Jac Ssone. Hoje somos
uma Organização Internacional de Pessoa Jurídica que se chama Associação Village Marie (ONG), CNPJ: 33.893.709/0001-12.
              Por isso queremos te agradecer. Temos plena noção de que sozinhos o caminho da mudança seria muito mais difícil.
Portanto, obrigado por contribuir e nos dar forças para que possamos continuar com nosso trabalho. Com muito foco, disciplina,
ousadia e coragem, iremos juntos superar todas as barreiras convencionais. Agradecemos também a nossa rede de parceiros,
patrocinadores, voluntários, colaboradores, universidades solidárias, conselheiros solidários, que contribuem e ajudam a construir, dia
após dia, este SONHO, alimentado por um propósito e valores que causam impacto. E é isso que vamos fazer no segundo semestre
de 2019! Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar a importância ímpar que foi ter você conosco. Grandes desafios requerem grandes
cooperações nacionais e internacionais para que juntos possamos vencer. Esta é uma busca constante da sociedade.
 



Carta da presidência

- Jac Ssone Alerte - Fundador CEO
da organização Village Marie

 
                 Vamos construir Lares juntos e transformar vidas. Nos próximos meses, daremos início a esse sonho com a construção
da primeira casa do Village.
              Por fim, te desejo mais uma vez as boas-vindas à ONG Village Marie. Espero profundamente que esse Relatório das
Atividades te ajude a entender porque estamos fazendo o que nos propusemos a fazer no bairro de Don de l’Amitié, e como tudo
isso acontece respeitando os nossos mais elevados valores que nos guia no Village: Vamos que Vamos, Compaixão, Transparência,
Senso de comunidade, Acreditar, Compromisso, Transparência & Consciência Socioambiental.
Através da Engenharia Sustentável, buscaremos promover a consciência socioambiental entre os colaboradores e a comunidade,
além de impactar e mudar a vida das pessoas por meio da atuação do Village Marie.
É isso aí! Espero que tenha uma boa leitura. Se este relatório inspirou você, por favor, encaminhe-o a alguém da sua rede de
contatos, ou a uma empresa que você gostaria de ver aqui no próximo relatório do Village! Esperamos que o relatório de 2020 seja
repleto de conquistas e grandioso como nossa atitude e coragem de fazer a coisa certa. Seja muito bem-vinda (o) à terra de que
tem o dom de fazer amizade, Don de l´Amitié!

#SomosVillage



Nossa Missão

Nossa Visão

Concretizar o projeto Village Marie, 

em Don de l´Amitié, promovendo a

responsabilidade socioambiental entre

colaboradores e a comunidade

Concretizar-se como uma organização 

sem fins lucrativos realizadora 

de projetos habitacionais sustentáveis. 

Sendo o primeiro em Duchity.



Valores

Compaixão

Transparência
Consciência Socioambiental

Vamos que Vamos

Senso de Comunidade

Compromisso

Acreditar
Fazer é possível! A missão do Village

Marie é grandiosa e envolve um caminho
muito longo. Por isso, é essencial que os
membros acreditem no propósito de seu
trabalho e na realização dessa missão,
para que estejam sempre motivados a

fazer mais e mais

Ir sempre em frente, sem abalos e com força
de vontade para enfrentar os caminhos

difíceis. Para ser do Village, é preciso vontade
para passar pelos problemas e ameaças que
virão. Manter a vontade e seguir focado no
caminho é essencial para dar continuidade

aos projetos.

Não se ausentar de seus compromissos e ter
consciência de que seu trabalho deve ser
realizado da melhor forma possível. Fazer

parte de uma ONG não deve ser motivo para
os membros não darem o melhor de si. Uma

vez que decidiram entrar nesse time, é
imprescindível estar comprometido até o fim

Olhar de fora pra dentro, ter o ímpeto
de ajudar aos outros antes de seu
benefício próprio. Tal característica
deve estar presente no dia a dia de

todos os membros, buscando sempre
como o seu trabalho pode melhorar a

vida de outra pessoa, jamais a sua.

Todas as atividades para qual o capital
doado se destinará devem estar sempre

claras e transparentes para qualquer
um conhecer. Como o trabalho da ONG

envolve doações de terceiros, é
imprescindível que todos saibam aonde
está sendo investido esse capital e quais

os frutos que ele está gerando.

Saber trabalhar em conjunto, construir
ideias e ações em comunidade e estar

sempre procurando agregar cada vez mais
pessoas no projeto. O Village Marie é todo
baseado na comunidade, desde sua equipe

até a própria construção das casas em
mutirão. Por isso é fundamental que o

trabalho do membro seja pautado nessa
construção em equipe

Respeitar o meio ambiente e todas as diversidades
sociais, agindo no dia a dia de forma a promover
essas ações aos outros também. Isso porque os

membros devem estar alinhados com o propósito
socioambiental da ONG, sendo cidadãos-exemplo e,

principalmente, exercendo seu trabalho baseado
nesses princípios.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES



2016
Don de l´Amitié foi redesenhado e reflorestado através de um
projeto que atuou em regime de mutirão com moradores da
comunidade local e foi muito bem-sucedido! Essa iniciativa resultou
na plantação de mais de 1000 mudas com as mais diversas
sementes que chegaram para o plantio, como Cedros, Eurocracias,
Pinheiros, Palmiros, Palmeiras, Mangueiras, Goiabeiras, dentre
outras. O projeto foi financiado com parte da bolsa de estudo que
o fundador do Village Marie, Jac Ssone Alerte, recebia quando era
estudante. É necessário ratificar, ainda, que todo o plantio e
colocação de sementes foi feito meticulosamente, de acordo com
a orientação da Professora Kátia Monte Chiari Dantas, Especialista
em Planejamento ambiental do Departamento de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e, segundo as exigências da ONU e do próprio governo do
Haiti em relação das distâncias dos plantios das casas e o número
de árvores por habitante.

novembro

memórias...



2017

Fevereiro
Foi feito uma articulação com lideranças
locais a fim de adquirir um terreno por
doação para o projeto de construção do
Village Marie em torno de 20.000 m2.

Em seguida, estabelecemos uma forte
parceria com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) através do projeto
de extensão SHS para capacitação de 20
haitianos que tem intenção de voltar a
participar na reconstrução do Haiti
futuramente. O projeto de extensão
oferece capacitações teóricas e práticas
por mais de 20 (vinte) professores da
UFRJ aos haitianos, de forma que
possam usufruir da melhor forma possível
os conhecimentos práticos do projeto de
extensão.

Pesquisa e extensão do projeto final da
faculdade de Jac Ssone sobre a
comunidade Don de l´Amitié com o intuito
de entender a dinâmica de reconstrução
das casas após os desastres naturais. No
projeto, a tentativa de recriar ambientes
mais seguros e adaptáveis às mudanças
do clima. Um grande exemplo são os
projetos de casas populares estipuladas
com base nas tecnologias construtivas de
tijolos de solo-cimento, materiais mais
sustentáveis e menos danosos ao meio
ambiente.
Além disso, foi concluída a parceria com a
Enactus, Empresa Junior da UFRJ.

Junho

Maio



2018
Lançamento do livro “(Re)Construindo um
Sonho”, de Jac Ssone Alerte, que teve todos os
royalties do autor revertidos para o Village Marie.
Esse livro caracteriza como uma das estratégias
de divulgação e captação de recursos para
realizar o projeto Village Marie. 
No dia 05/04/18, no Hotel Sul América, no Rio de
Janeiro/RJ, foi feito o lançamento oficial do livro
(Re)Construindo um Sonho. No evento, Jac Ssone
compartilhou sua história, sonhos e todo o
conhecimento adquirido ao longo de sua
trajetória de vida no Haiti e Brasil, durante o 
workshop sustentável habitacional no ENEC
(Encontro Nacional de Estudante de Engenharia
Civil).

O projeto Village Marie foi premiado em junho de 2018 pela Ayra Consultoria como Projeto
Impacto daquele ano por causa de sua responsabilidade socioambiental. O prêmio recebido foi
a  elaboração do Plano de Negócio do Village Marie, divididos em 12 etapas: Imersão, Análise de
Mercado, Análise Interna, Identidade Organizacional, Branding, Diretrizes Estratégicas, Estratégia
de Marketing, Criação, Fluxo de caixa, Desempenho e Acompanhamento, Portfólio para
investidores e Documento Final com Plano de Gestão do Village Marie.
Além disso, fechamos parceria com a Maker Factory, empresa que promove o acesso a
Impressão 3D para companhias e pessoas físicas. Nesta parceria, eles fabricaram as miniaturas
de tijolo solo-cimento do Village através de modelagem e impressão 3D para que possamos
presentear os doadores do Village, que até então, acumula um total de +420 doadores.

Março Junho

Parceria com o escritório de Arquitetura Manacá da Experiência para elaborar a concepção do
projeto do Village Marie.

Agosto



Convite a três estudantes
da Universidade Federal do
Triangulo Mineiro para
serem embaixadoras na
campanha de crowfunding
do Village Marie. 

Doação de uma mini-fábrica por parte
da empresa Vimaqprensa, composta
de uma prensa manual V2 Gold com 12
moldes; um triturador de solo TR1; uma
peneira para análise do solo; e uma
balança de precisão.
Parceria com a Audax Logística  que
transporta todos os materiais
comprados a preço de custo e/ou
doação no Brasil inteiro até o porto de
embarque para o Haiti.

Em junho de 2019, surgiu no Brasil a Associação Village Marie,
visando fazer um intercâmbio das cooperações técnicas entre o
Brasil e o Haiti, investimentos em projetos habitacionais com tijolos
ecológicos (solo-cimento) com práticas sustentáveis em regime de
mutirão. 

Inauguração da Sede Matriz da organização Village Marie,
estabelecida na Av. Rio Branco, nº 18, Centro – Rio de Janeiro, Brasil.
A nossa sede é patrocinada pela Empresa Canal Verde que oferece
assessoria aduaneira no mercado do Rio de Janeiro desde 2000 e
atua com desenvoltura e credibilidade nos portos do Rio de Janeiro,
Itaguaí e nos entrepostos aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro. 

Janeiro
Fevereiro Junho

2019



Impacto



mudas
plantadas 

pessoas impactadas
diretamente (15 famílias

de Don de l´Amitié)

pessoas
impactadas

indiretamente
(100 famílias de
Don de l´Amitié)

livros vendidos

pessoas
inspiradas com as

palestras

+1000

75

500

+1000

+5000



+50 

palestras, matérias, 
entrevistas e portais

de notícias 1281 
seguidores

 doadores na vaquinha
online no período 

Dez 2018 – Fev 2019

+421

seguidores
2054 



#VillageNasMídias



Captação
de

recursos



1ª CASA
Meta R$ 45MIL 

 
META ATINGIDA

 

Materiais de
Construção

Transporte e
alimentação 

Taxa com
Benfeitoria

 

Custos de
fabricação e envio
de recompensas

 

Compra de
máquina

manual e seu
transporte 

 Passagens
aéreas 

 

 
- Doações de pessoas físicas
- Patrocínios de pessoas Jurídicas 
- Venda do livro: (Re)Construindo um Sonho
- Venda de artigos promocionais 
 

Fontes de Receita:



Bazar R$4.371,85

Livro R$7020,00

Doação Prof.
Leandro

R$1000,00

pessoa física

 
11.6%

bazar
7.2%

 
1.7%

Crowdfunding

Pessoas Físicas R$48.002,15

TOTAL: 60.394

Outros meios 

79,5%

11,6%
7,2%



CONSTRUÇÃO DA 1ª CASACONSTRUÇÃO DA 1ª CASA

Crowdfunding 
1ª Casa

Iniciar treinamentos,
produção de tijolos e

construção da primeira
casa, do primeiro projeto

da ONG Village Marie 

HAITI

Após montar o contêiner com materiais básicos como por exemplo, gerador, cimento e telhas
ecológicas será necessário, no máximo, um mês para sua chegada no Haiti. A previsão para iniciar
a construção é assim que a chegada desse contêiner acontecer.



Colaboradores
do village



IDEALIZADORES

Jac

Laize RaulWilmickJoubert

Carol Claudel

#SomosVillage

Engenheira civil
e 

Atriz
Brasileira

Engenheiro civil
Haitiano

Analista Internacional
Haitiano

Artista Plástico
Haitiano

Arquiteta e Urbanista
Brasileira

Engenheiro civil
Brasileiro

Médico
Haitiano



COLABORADORES 22 TOTAL16 MULHERES

6HOMENS  
72.7%

 
27.3%



PARCEIROS



Depoimentos...



Depoimentos...



Depoimentos...



Depoimentos...



METAS PARA 2020

Oferecer cursos de Assistência
Técnica para uma das comunidades
brasileiras através da construção de
uma casa do Village como protótipo

Construir +5 casas do projeto
Village Marie no Haiti (1 a cada 2

meses)
 

Conseguir R$200.000,00
em captação de recursos

Conquistar 10
colaboradores fixos

Capacitar 20
embaixadores do Village

Inspirar 10.000 pessoas
através de palestras, cursos,

workshop e eventos

Atingir o marco de 5
universidades solidárias

Alcançar o número
de 500 doadores

mensais




